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Zonnepanelen op uw dak,
zonder investering.
De energietransitie is in volle gang. De afgelopen jaren zijn duizenden bedrijven
overgestapt op zonne-energie. De belangrijkste reden is dat zonne-energie
bijdraagt aan de verduurzaming en tegenwoordig financieel erg aantrekkelijk is.
Waarom is nog niet iedereen overgestapt? Investeren in zonne-energie is over
het algemeen nog steeds vrij kostbaar en verdient zich over een langere periode
terug. Veel bedrijven zien dit als een obstakel. Om die reden helpt enie.nl met haar
aantrekkelijke dakhuur oplossing.
De dakhuur oplossing van enie.nl werkt heel simpel. U verhuurt uw dak aan enie.nl
en wij plaatsen hier zonnepanelen op. U ontvangt een huurvergoeding per zonnepaneel en na 16 jaar mag u de zonnepanelen van enie.nl overnemen. U kunt dan
nog ruim 10 jaar profiteren van gratis zonne-energie.

Geld verdienen, zonder investering
Met dakhuur profiteert u van zonne-energie, wordt u een duurzame organisatie
en dit alles zonder investering. Enie.nl huurt uw dak en plaatst hier een complete
zonne-energie installatie op. U hoeft niet te investeren maar ontvangt wel een
vaste jaarlijkse huurvergoeding van gemiddeld € 3,50 per zonnepaneel. Na 16
jaar kunt u de zonne-energie installatie overnemen en profiteert u nog 10 jaar
van gratis opgewekte energie. Dit alles zonder een euro te investeren.

Volledige ontzorging
Enie.nl regelt alles. Dit betekent dat wij samen met u een plan maken voor
zonnepanelen op uw dak. We kijken hoeveel zonnepanelen op uw dak passen en
hoeveel energie er opgewekt kan worden. Na akkoord verzorgen wij de subsidie aanvraag, installatie, netaansluiting, monitoring, financiering, garanties en
onderhoud. Het enige wat u hoeft te doen is uw dak beschikbaar te stellen voor
zonnepanelen.

Groene stroom
Met de dakhuur oplossing van enie.nl draagt u bij aan het versnellen van de
energie-transitie in Nederland. Kortom u bent echt duurzaam en maatschappelijk
verantwoord aan het ondernemen. In de basis verkopen wij de opgewekte energie
aan het stroomnet. Het is ook mogelijk om zelf de stroom te kopen voor uw eigen
verbruik tegen aantrekkelijke voorwaarden. Zo heeft u rechtstreeks groene stroom
van uw eigen dak.

Hoe maken we van
een dak een zonnedak

STAP 1

Analyse & voorstel
Na een kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs maken wij een voorstel
op maat. Aan de hand van recente luchtfoto’s analyseren we het dak en bepalen we
hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden. Voor de dakhuur oplossing is een
vrij dakoppervlak van minimaal 1.000 m2 benodigd.

STAP 2

Intentie & subsidie aanvraag
Nadat u akkoord bent met het voorstel van de adviseur stellen wij een intentieovereenkomst op. Hierin staan o.a. het aantal zonnepanelen, de dakhuur vergoeding
en de vervolgstappen beschreven. Na ondertekening van de intentieovereenkomst
vragen wij voor uw project een SDE+ subsidie aan. Deze hebben wij nodig om het
project financieel rendabel te maken. Deze subsidie kunnen we twee keer per jaar in
maart en oktober aanvragen.

STAP 3

Contracten & voorbereiding
Na toekenning van de SDE+ subsidie nemen wij contact met u op om het project voor te
bereiden voor de installatie. Hierbij zullen we de definitieve dakhuur overeenkomst
ondertekenen en het recht van opstal vestigen. De projectmanager neemt de installatiewerkzaamheden en planning met u door. Hij of zij al uw aanspreekpunt zijn en u op de
hoogte houden van de voortgang.

STAP 4

Installatie
Als laatste stap wordt de zonne-energie installatie geplaatst. Wij regelen hier alles
voor en stemmen dit met u af. Na afronding van de installatiewerkzaamheden
worden de zonnepanelen aangesloten op een nieuwe netaansluiting en kan de
eerste energie opgewekt worden. Vanaf dat moment zal u jaarlijks de dakhuur
vergoeding ontvangen en bijdragen aan een duurzamer Nederland.
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De zonnepanelen worden op een schuin of plat
dak gemonteerd. De producten hebben een
opbrengstgarantie van 25 jaar en wekken DC
spanning op.
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Omvormer
In de omvormer wordt de DC spanning omgezet
naar AC spanning. Deze kunnen we gebruiken
om terug te leveren aan het energienet of
om zelf in het gebouw te gebruiken. Meestal
worden meerdere omvormers geplaatst.

Naar het energienet
Vanuit de omvormers gaat de elektriciteit via
een aparte aansluiting naar het energienet. Hier
wordt de elektriciteit door enie.nl verkocht.
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Meterkast
Het is ook mogelijk om de opgewekte elektriciteit
zelf te gebruiken. Via een energiecontract kunt u
de opgewekte energie van enie.nl tegen een
aantrekkelijke prijs kopen. Ook kunnen we u helpen
met de levering van uw overige elektriciteit en gas.

De financiële voordelen
op een rij
Veel bedrijven in Nederland willen graag verduurzamen. Zonnepanelen spelen hierin een belangrijke
rol. Helaas gaat dit gemoeid met een behoorlijke investering. Met de dakhuur oplossing van enie.nl hoeft
dit niet en profiteert u toch van de onderstaande voordelen:
✓

Geen investering en operationele kosten. Enie.nl doet de investering en
is verantwoordelijk voor het onderhoud en service van de installatie.

✓

Een vaste vergoeding per zonnepaneel voor het verhuren van uw dak.

✓

Na 16 jaar kunt u de installatie overnemen en profiteert u nog ruim 10 jaar
van gratis opgewekte zonne-energie.

De dakhuur oplossing van enie.nl
kent gedurende 25 jaar twee
belangrijke inkomstenbronnen
Jaar 1-16
De eerste 16 jaar ontvangt u een vaste vergoeding voor het verhuren van
uw dak aan enie.nl. In deze eerste periode wordt op uw dak zonne-energie
opgewekt en verkocht aan het energienet. Dit doen we door een separate
netaansluiting voor de zonnepanelen te maken zodat deze installatie los staat
van uw bedrijfsvoering. Het is ook mogelijk om de opgewekte energie van enie.nl
te kopen, op deze wijze koopt u 100% groene stroom in van uw eigen dak.

Jaar 17-25
In de periode na het verhuren van uw dak kunt u de zonne-energie installatie
voor € 1,00 overnemen van enie.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om het contract
met twee keer 5 jaar te verlengen tegen dezelfde voorwaarden. De zonnepanelen
hebben een opbrengstgarantie van 25 jaar en wekken dus nog een behoorlijke
periode energie op. Deze energie kunt u zelf gebruiken of verkopen aan het
energienet. Zo heeft u een extra besparing of inkomstenbron voor uw bedrijf.

Een rekenvoorbeeld
Om u een goed beeld te geven van de financiële voordelen is het volgende rekenvoorbeeld
uitgewerkt. We gaan hierbij uit van een dak waar 1.000 zonnepanelen (circa 1.650 m2) geplaatst
kunnen worden.
In de eerste 16 jaar ontvangt u een vaste vergoeding van gemiddeld € 3,50 per zonnepaneel.
Uw jaarlijkse opbrengst bij 1.000 zonnepanelen is dan € 3.500. Gedurende de eerste 16 jaar
verdient u dus € 56.000 aan het beschikbaar stellen van uw dak aan enie.nl.
Na 16 jaar kunt u de zonne-energie installatie voor een symbolisch bedrag van € 1,00 overnemen
van enie.nl. U profiteert dan nog 10 jaar van de opgewekte energie. Een installatie met 1.000
zonnepanelen wekt na 16 jaar nog zo’n 225.675 kWh per jaar op. Verkoopt u deze energie aan
het net dan ontvangt u hier op dit moment zo’n € 0,05 per kWh voor. Dit betekent een inkomstenbron van € 11.283 per jaar.
In totaal verdient u in de eerste 16 jaar € 56.000 aan dakhuur en daarna nog zo’n € 11.283 aan
de verkoop van energie. In 25 jaar betekent dit een financieel voordeel van maar liefst € 168.837.
Dit alles zonder een euro te investeren.

Financieel voordeel in 25 jaar
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Dit rekenvoorbeeld is op basis van 1.000 zonnepanelen en huidige marktprijzen. In dit voorbeeld
wordt niet gerekend met degradatie van de opbrengst of inflatie op de energieprijs. Iedere klant
heeft zijn eigen unieke situatie die het voorstel beïnvloeden. Om deze reden kunnen aan dit rekenvoorbeeld geen rechten worden ontleend.

Het ontstaan van enie.nl
Ongeveer tien jaar geleden wisten de broers Patrick en
Milan van der Meulen het na het zien van de documentaire
‘An Inconvenient Truth’: er moet iets veranderen. De documentaire van Al Gore laat zien hoe belangrijk het is om
over te stappen op duurzame vormen van energie. Vanaf
dat moment ontstond er bij de broers het bewustzijn én de
urgentie om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor het
wereldwijde klimaatprobleem. Enie.nl is geboren.

Zonne-energie toegankelijk
maken. Voor iedereen.
Sinds de oprichting in 2013 is enie.nl uitgegroeid van
innovatieve start-up naar een vande toonaangevende
leveranciers van zonne-energie in Nederland. Dagelijks
werken ruim 55 mensen aan een gezamenlijke droom:
Zonne-energie toegankelijk maken. Voor iedereen.
Inmiddels zijn meer dan tienduizend huishoudens en
bedrijven overgestapt op zonne-energie van enie.nl.
Daarnaast is enie.nl partner van het Climate Reality Project
van Al Gore en is het in 2018 gecertificeerd als B Corp.
Een organisatie die als missie heeft niet alleen de beste
van de wereld te zijn maar vooral voor de wereld. Samengevat is enie.nl een sociale onderneming met de missie
om zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken.

Enie.nl is B Corp gecertificeerd.
Een internationaal certificaat voor sociale
ondernemingen die niet alleen de beste
van de wereld willen zijn maar vooral
ook voor de wereld.
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Sluit je aan bij
de zonnedak revolutie
De afgelopen jaren heeft enie.nl bijgedragen aan de verduurzaming van honderden
MKB’ers, agrariërs, onderwijsinstellingen en andere bedrijven. Daarnaast hebben we
ruim 11.000 huishoudens mogen voorzien van zonnepanelen. We zijn trots op ieder dak
dat we hebben omgebouwd naar een zonnedak.

Sluit je net als bovenstaande organisaties aan bij de zonnedak revolutie van enie.nl.
Bouw mee aan de duurzame toekomst van morgen en verdien geld met je dak.

Mail naar zakelijk@enie.nl of bel 085 4017000 voor meer informatie.
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